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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
FEBRUARI 
Za 4 Steentijddag Leiden* 
Za 25 Excursie* 
 
MAART 
Wo 21 Jaarvergadering AVKP met lezing* 
Zo 25 Archeoloop Nistelrode* 
Zo 25 Studiedag Archeologische Sectie NBG 

‘Nieuw licht op oude vondsten’** 
 
 
 

APRIL 
Wo 11 Lezing opgraving Best door Tijmen 

Moesker * 
Za 21 Excursie* 
 
JUNI 
Wo 6 Lezing Bouwhistorie Brabantse Boerde-

rijen door Judith Toebast* 
 
Over de activiteiten met  
een ster * staat meer informatie in dit nummer 
twee sterren ** wordt u nog geïnformeerd. 

 
WIST U DAT... 
 
 

... er in 2012 vier grote excursies en vijf lezingen worden georganiseerd 

... de eerste archeoloop al heeft plaatsgevinden 

... er in de loop van het jaar nog drie archeolopen en een aantal kleine excursies plaatsvinden 

... u kunt deelnemen aan al deze activiteiten 

... we iedereen een heel goed en gezond 2012 toewensen! 
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Activiteitenkalender  
 
   Jaarkalender aktiviteiten Archeologische Vereniging Kempen & Peelland
     1 januari 2012

Januari Januari Februari Februari Februari
Wk Wk Wk Wk
4 5 6 7

Ma 23 30 6 13
Di 24  31 7 14  

Wo 25 1 8 Bestuursvrgadering 15
Do 26 2  9  16  

Vr 27 3  10  17  

Za 28 4 11  18  

Zo 29  5  12 19  

Februari Februari Maart Maart Maart
Wk Wk Wk Wk
8 9 10 11

Ma 20 27 AC vergadering 5 12
Di 21  28 6  13
Wo 22  29 7 Bestuursvergadering 14
Do 23  1 8  15
Vr 24  2 9  16
Za 25 Excursie 3  10  17
Zo 26  4 11 18

Maart Maart April April April
Wk Wk Wk Wk
12 13 14 15

Ma 19 26 2 9 Paasdag
Di 20 27  3  10
Wo 21 Jaarvergadering 28 4 11 Tijmen Moesker
Do 22 29  5 12
Vr 23 30  6 Goede Vrijdag 13
Za 24 31 7 14
Zo 25 Archeoloop/Nistelrode 1 8 Paasdag 15

April April April Mei Mei
Wk Wk Wk Wk
16 17 18 19

Ma 16  23 30 Koniginnedag 7
Di 17  24  1 8
Wo 18 25 2 Bestuursvergadering 9
Do 19  26 3 10
Vr 20  27 4 11

Za 21 Excursie 28 5 Bevrijdingsdag 12
Zo 22 29  6 13

Mei Mei Mei Juni Juni
Wk Wk Wk Wk
20 21 22 23

Ma 14 21 28 Pinksterdag 4  

Di 15  22  29 5  

Wo 16                                                  23  30 6 Judith Toebast
Do 17 Hemelvaartdag 24  31 7
Vr 18  25 1 8
Za 19  26 2 9
Zo 20 27 Pinksterdag 3 10

Werkavonden Excursie / veldloop Feestdagen Lezingen / symposia
Vergaderingen Cursus Feesten & borrels  
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CURSUSSEN, LEZINGEN EN EXCURSIES 
 
 
Lezingen 
De eerste twee lezingen voor 2012 vinden 
plaats in de maanden april en juni.  
 
Grootschalige opgraving in Dijkstraten, 
Best,  
Op woensdagavond 11 april vertelt archeoloog 
Tijmen Moesker van Diachron-UVA over een 
opgraving in Best. Aangezien deze lezing is 
verzet van december naar april is per nieuws-
flits al een introductie gegeven. Nog even in het 
kort: Tussen de Parallelweg en de Ringweg in 
Best zijn in 2010 opgravingen uitgevoerd door 
het huidige Diachron UvA bv. Hierbij is een 
aantal interessante sporen, structuren en vond-
sten gedaan, daterend uit de IJzertijd en de 
Late-Middeleeuwen/Nieuwe tijd.  
Tijdens deze lezing zullen de meest spectacu-
laire vondsten en de voorlopige resultaten van 
het onderzoek worden besproken, zoals platte-
gronden, sporen en vondsten uit de IJzertijd. 
Uit de Nieuwe tijd komen funderingen van een 
17de eeuwse boerderij en diverse waterputten, 
aan bod. Aangezien het onderzoek nog in volle 
gang is zal de lezing vooral ingaan op de 
veldresultaten. 
 
Bouwhistorie van Brabantse boerderijen 
De twee lezing is van Judith Toebas, specialist 
landelijke bouwkunst van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. Op woensdag 6 juni een 

vertelt zij over de bouwhistorie van Brabantse 
boerderijen. 
 
De aanvan vanbeide lezingen is om 20 uur in 
het Archeologisch Centrum Eindhoven en 
Helmdond aan de Deken van Somerenstraat 6 
te Eindhoven.  
 
Archeolopen 
De eerste archeoloop is al achter de rug. Zoals 
al is rondgeflitst kunt u meewandelen op:  
 25 maart Nistelrode en omgeving  
 24 juni Son & Breugel en omgeving  
 14 oktober Nuenen en omgeving  
Meer informatie wordt opgenomen in volgende 
AVKP-actueels of de nieuwsflitsen.  
 
Excursies: 
Dit jaar zijn er weer 4 grote excursies in 
voorbereiding en nog een paar speciale mini-
excursies. Over de bestemming worden nog de 
punten op de I gezet. Meer informatie volgt. Zet 
alvast 25 februari en 21 april in uw agenda.  
 
Workshop Vuursteen  
In vervolg op de lezing over vuursteen van vo-
rig jaar zal een workshop over vuursteenbewer-
king plaatsvinden. Meer wetenswaardigheden 
volgen, zodra de datum bekend is. 
 
 

 
 
 
 
 

VELDWERK EN MEER 
 
 
Interne reorganisatie Eindhovense 
gemeentelijke archeologie  
Begin 2012 zal de afdeling Archeologie van de 
gemeente Eindhoven ophouden te bestaan. Deze 
reorganisatie zal een feit zijn wanneer de directie-
raad van de gemeente Eindhoven het formele 
besluit voor deze ambtelijke reorganisatie heeft 
genomen. Waarschijnlijk zal dat omstreeks 1 
februari zijn. De gemeentelijke archeologie wordt 
onderdeel van de afdeling Stedenbouw. Deze 
afdeling heeft dan ongeveer 35 medewerkers die 
met name bezig zijn met ruimtelijk beleid. Het 

afdelingshoofd Stedenbouw is ir. Solange Beek-
man. Gebouwd erfgoed was al onderdeel van het 
ruimtelijk beleid bij Stedenbouw, daar komt nu ook 
het archeologisch erfgoed bij. De erfgoed-mede-
werkers vormen samen het Team Erfgoed van de 
afdeling. Een van de prioriteiten is het samen-
stellen van een erfgoedkaart van de gemeente 
Eindhoven, waarin landschap, archeologie, neder-
zettingsgeschiedenis/historische geografie en ge-
bouwd erfgoed inzichtelijk worden gemaakt. Voor 
de meeste medewerkers van archeologie zal de 
reorganisatie betekenen dat er voor één of enkele 
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dagen per week een nieuwe werkplek komt: de 
kantoortuin van de vierde verdieping van de 
‘Kennedytoren’ bij het NS-station. Het Archeolo-
gisch Centrum aan de Deken van Somerenstraat 6 
zal uiteraard als zodanig blijven functioneren. Voor 
vrijwilligers verandert er niets.  
 
Opgravingen in Eindhoven in 2012 
Ook dit jaar zal zullen op verschillende terreinen in 
Eindhoven opgravingen worden uitgevoerd. Aan 
de Kleine Berg zal een kleinschalige opgraving 
worden plaatsvinden op de plek waar een huis-
uitbreiding komt. Aan de Noord-Brabantlaan zal 
het afgelopen najaar gestarte onderzoek van 
onder meer een nederzetting uit het begin van 
onze jaartelling worden voortgezet. In het voorjaar 

zal bij de Vestdijk/Hermanus Boexstraat de 
bouwput worden onderzocht van het ‘blobje.’ Deze 
bouwput komt midden in de vroegere stadsgracht 
te liggen. Aan de Castiliëlaan in het noorden van 
Eindhoven zal de waarschijnlijk laatste groot-
schalige opgraving in Eindhoven worden uitge-
voerd. Het betreft het terrein waar vorige jaar 
reeds een proefsleuvenonderzoek heeft plaats-
gevonden. Hier worden onder meer de resten 
verwacht van een middeleeuws buurtschap dat tot 
in de vorige eeuw is blijven bestaan. Ook de 
archeologische begeleiding van de graafwerk-
zaamheden in het dal van de Dommel zal 
voortgang vinden. Deze begeleiding gebeurt door 
het bedrijf RAAP onder leiding van Nico Sprengers 
en Jan Roijmans. 

 
 
 
 
 

UIT DE REGIO 
 
 
Archeologie op agrarische gronden 
Bladel doodsimpel vogelvrij verklaard 
Op 3 november 2011 stelde de gemeenteraad de 
Cultuurhistorische Beleidsvisie gemeente Bladel 
2011-2015 vast. Daarin is toen ook opgenomen de 
bepaling dat indien gronden een agrarische be-
stemming hebben deze tot 50 cm onder maaiveld 
zijn vrijgesteld van archeologisch (voor)onder-
zoek. Tegen dit besluit is geen bezwaar, althans 
direct en bestuursrechterlijk, mogelijk. Merkwaar-
dig is het dat simpel het feit dat gronden een agra-
rische bestemming hebben tot een dergelijk besluit 
hebben kunnen leiden. Noch aanwezigheid van 
waarden, noch verstoringsgraad hoeven vooraf 
vastgesteld te worden. En antwoorden op vragen 
uit de onderzoeksagenda moeten maar verkregen 
worden op niet-agrarische gronden van overige 
burgers van de gemeente Bladel. Hoe een lobby 
van een enkel vermeend belang simpelweg inhou-
delijke argumenten en beginselen van behoorlijk 
bestuur terzijde stelt! De fractie van Groen-Links 
bleef als enige zich vasthouden aan argumenten. 
Bij de herziening van het bestemmingsplan buiten-
gebied in 2012 wordt betreffende bepaling ver-
taald. In dat kader zijn zienswijzen en eventueel, 
direct en indirect, beroep bij de Raad van State 
weer wel mogelijk. 
Bart Beex 
 

Argument van de blote macht ook in 
Eersel bepalend 
De behandeling van het erfgoedbeleid in de 
gemeente Eersel richtte zich ook in Eersel finaal 
op de ploegdiepte op agrarisch bestemde gronden 
met een hoge en middelhoge verwachting en 
agrarische bouwblokken. Het standpunt van het 
college week ook hier af van het deskundigen-
advies. VVD en GL-PvdA brachten niet alleen de 
inhoudelijke argumenten voor het voetlicht maar 
ook waren niet van de lucht de beschuldigingen 
richting het college als het carte blanche ver-
schaffen aan de sectorale belangen van de boe-
renlobby daarbij een dubbele moraal hanterend en 
het rentmeesterschap verkwanselend. Ook een 
voorstel in ieder geval tot aan vaststelling van het 
nieuwe bestemmingsplan buitengebied in 2012 
nadere voorstellen te ontwikkelen voor de gronden 
waarvoor geen draagvlak bestaat bij alle bij het 
proces betrokken personen en instanties liet het 
CDA en haar wethouder cultuurhistorie zonder 
enig tegenspel of discussie, volledig koud. De 
leden van ZLTO, mogen (beschaamd) content zijn. 
Eersel sluit daarmee aan bij de rest van de Kem-
pengemeenten. Als lichtpuntje mag beschouwd 
worden dat argumenten in ieder geval op tafel 
kwamen. 
Bart Beex 
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Kaboutersberg: biograaf Hiddink’s ode 
aan zijn leermeester Slofstra 
Na eerder een Romeinse villa met bijbehorende 
nederzetting van Hoogeloon-Kerkakkers te hebben 
blootgelegd startte in 1988 Jan Slofstra van de VU 
een opgraving op een perceel, het Koebosch, 300 
meter noordelijk daarvan. De speurtocht naar de 
zogeheten Kaboutersberg en de, daarmee volgens 
overlevering in verband gebrachte, Klokkenkuil 
leverde op ondermeer twee graven en randstruc-
turen van graven. En, meest verrassend, bouw-
materiaal van wat recentelijk door de VU geïnter-
preteerd is als een grafmonument. Dit nieuwe 
inzicht is één van de eerste resultaten van het door 
de VU uit te voeren NWO-Odysseeproject gericht 
op de uitwerking en publicatie van oude opgra-
vingen. 
 

 
Objecten uit graven Koebosch-Hoogeloon tentoon-
gesteld tijdens presentatie rapport 
 
Meer dan twintig jaar later verscheen in december 
2011 het definitieve verslag ‘Hoogeloon-Kabou-
tersberg. Onderzoek naar een grafveld uit de Ro-
meinse tijd’ van de hand van toenmalig gravend 
student Henk Hiddink. Het is duidelijk dat de 
opgraving destijds slechts een gedeelte betreft van 
het totale gebied waarbinnen vooral grafsporen te 
verwachten. Helaas is dat grotere gebied daarna 
stevig op de schop gegaan.  
 
Het grafveld is reeds vanaf de eerste helft van de 
1ste eeuw in gebruik geweest tot minstens in de 
derde eeuw. De monumentale randstructuren indi-
ceren dat aanzienlijke personen hier hun laatste 
rustplaats hebben gevonden. De veronderstelde 
stenen graftoren, met naar alle waarschijnlijkheid 
ommuurde tumulus (de Kaboutersberg) en graf-
tuin, moet in directe relatie tot de villa beschouwd 
worden. Komende jaren zullen meerdere deelrap-
porten en uiteindelijk een synthese van de opgra-

vingen in Hoogeloon (en Heesmortel in Riethoven) 
het licht gaan zien.  
Bart Beex 
 
Nuenen maakt stukje historie zichtbaar 
De zo mooi door Gerard van Maasakkers bezon-
gen straat in Nuenen, De Berg, werd in 2010 totaal 
gerenoveerd. Deze straat moet al heel lang een 
belangrijke (regionale) rol hebben gespeeld in de 
infrastructuur In Nuenen als verbindingsweg tus-
sen Eindhoven en Stiphout/Lieshout. 
De Heemkundekring ‘De Drijehornick’ uit Nuenen 
vermoedde dan ook een groot archeologisch 
belang. Dit werd niet door vooronderzoek beves-
tigd, want het vele werk aan en onder de weg in 
eerdere decennia hebben veel verstoring veroor-
zaakt. Wel zegde de gemeente toe ons te infor-
meren, als er iets belangwekkends werd gecon-
stateerd. 
Toch was het te danken aan de opmerkzaamheid 
van een lid van de Heemkundekring, Kees Rovers,  
dat direct het werk werd stilgelegd toen hij zag dat 
de kraanmachinist op een ondergronds muurtje 
was gestoten.  
Het bleek de waterput te zijn die hoorde bij de 
dorpspomp die eind 19de eeuw is aangelegd voor 
de watervoorziening voor de dorpelingen en de 
brandweer. De pomp is blijven staan, maar de put 
is onder het straatbeeld verdwenen. 
 

 
 
De schade aan de put viel niet meer te herstellen, 
maar de Gemeente vatte direct het plan op, om de 
plaats van de put blijvend in het straatbeeld te 
behouden. 
Als voorbeeld werd een putdeksel uit Venray 
genomen, die was gemaakt door de beeldend 
kunstenares Liesbeth Rutten. Er werd een com-
missie samengesteld door de Gemeente waarin 2 
personen van de gemeente, 4 personen van de 
Heemkundekring en Liesbeth Rutten, die de op-
dracht kregen een ontwerp te maken, dat de basis 
vormde voor het op 20-10-11 onthulde monument. 
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Het thema van de putdeksel is water en vuur, dat 
recht doet aan de oorspronkelijke gebruiks-
bestemming: water voor de voorbijgangers en 
bluswater voor de brandweer. Zo is op oude film-
opnamen te zien dat pelgrimgangers in de 
processie van Valkenswaard naar Handel bij de 
pomp in Nuenen even een rustpauze hadden 
ingelast om water te drinken. 
 

 
 
De vuurtong en de druppel vloeien in elkaar over. 
Zo zie dat archeologie een basis kan zijn voor 
kunst. 
Jacques Gerritse 
Contactpersoon Heemkundekring Nuenen 
 
Uden Ruitersweg 
Alle goede voornemens en beloften ten spijt blijft 
de gemeente Uden worstelen met de archeo-

logische regelgeving. Dit maal betrof het de voor-
genomen bouw van een stal aan de Ruitersweg 1, 
een gebied met een middelhoge tot hoge archeo-
logische verwachtingswaarde, waar men verzuim-
de de archeologische belangen mee te wegen. 
Een namens de AVKP ingediende zienswijze 
bracht het ambtelijk gezag weer bij de les en er 
werd alsnog een archeologisch onderzoek gelast. 
Dit (boor)onderzoek is inmiddels uitgevoerd en 
heeft geen archeologische indicatoren opgeleverd 
zodat het terrein uiteindelijk kon worden 
vrijgegeven. 
 
Uden ziekenhuis 
Na afloop van de succesvolle opgraving op 
ziekenhuisterrein ontstond het idee om een 
gedeelte van de Romeinse vondsten permanent 
tentoon te stellen in de publieksruimte van het 
ziekenhuis. Gedacht werd aan de geconserveerde 
resten van een fraaie Romeinse waterput, een 
paar vitrines  met aardewerk en metaalvondsten, 
en wat opgravings- en reconstructietekeningen. 
Hoewel het plan in eerste instantie enthousiast 
ontvangen werd, bereikte ons onlangs het bericht 
dat de Raad van Bestuur van het ziekenhuis geen 
interesse heeft. Een reden hiervoor werd niet 
gegeven. Jammer, een gemiste kans voor het 
ziekenhuis om zo haar verbondenheid met deze 
voor Uden bijzondere locatie te tonen.  
Goof van Eijk 

 
 
 
 
 

ARCHEOLOGIE OP SCHOOL 
 
 
Binnenkort..... introduceert de AWN een nieuwe 
website, namelijk archeologieopschool.nl. Deze 
website wordt een website voor docenten van 
de bassischool. Op de website wordt onder 
andere een aantal lessen geplaatst, van het 
door de awn gemaakte lespakket archeologie 
op school. Deze lessen kunnen door de 
docenten zelf worden uitgevoerd. De lessen 
waar een lid van de awn bij nodig is, kunnen 

worden opgevraagd in overleg met de 
desbetreffende anw-afdeling. Ook zal hier meer 
informatie te vinden zijn omtrent de Maat-
schappelijke stage's (MAS). 
 
Voor meer informatie, kunt u contact opnemen 
met de coördinator website 
archeologieopschool.nl, Devon de Jong. 
d.dejong@live.nl  06-21 63 21 39
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WAALRE VERKEND 
 
 
Drie beelden van de eerste archeoloop van 2012 
door Waalre. De wandeling van 10 kilometer vond 
plaats onder leiding van AVKP-er Wim van Hoof.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tocht voerde  langs kerken en een aantal oude 
panden door het dorp. Verder over rustige 
verharde wegen door een winters cultuurland-
schap met bos en heide op naar “Het kasteeltje” 
en de “Loonse watermolen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCUS EN MO 
 
 
In 2012 staan Historisch Openluchtmuseum Eind-
hoven en Museum Kempenland in het teken van 
het project Marcus & Mo. Wat hebben een jongen 
uit 1300 en een jongen uit 2012 gemeen? Wie zijn 
zij, waar komen ze vandaan en wat weten we 700 
jaar later over hun leven? 
 
Eindhoven rond 1300. De jonge Marcus, slechts 
10 jaar oud, wordt begraven. Zijn familie is voor-
naam en daarom krijgt hij een bijzondere plek: bij 
het altaar in de Catharinakerk. Gekleed in een zij-
den gewaad en met een zeer belangrijk voorwerp 
in handen heeft hij zijn laatste rustplaats gevon-
den.  
 
Eindhoven 2012. Mo speelt het liefst compu-
terspellen, maar luistert ook graag naar muziek. Hij 
zet nooit een stap zonder zijn I-phone en leeft altijd 

volgens de nieuwste mode. 
Wat heeft hij gemeen met 
een jongen die 700 jaar 
eerder leefde?  
 
Marcus van Eindhoven is inmiddels beroemd. Zijn 
skelet is 10 jaar geleden gevonden en deze vondst 
heeft ons veel geleerd over de tijd waarin Marcus 
leefde. Zal Mo over 700 jaar ook door archeolo-
gisch onderzoek bekend worden? En wat zullen 
we dan van hem vinden en ontdekken over zijn 
leven en de huidige tijd? 
 
Met het project Marcus & Mo geeft het museum 
aandacht aan de identiteit van jongeren, de invloed 
van hun ouders en grootouders, familietradities en 
herkomstcultuur. 
http://www.historisch-openluchtmuseum-
eindhoven.nl 
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MINI-EXCURSIE VORST(INN)ENGRAF –SLABROEKSE HEIDE (UDEN). 
 
 
Zoals geldt voor veel prehistorische grafvelden, 
waren ook de grafheuvels op de Slabroekse Heide 
voor het grootste deel in de twintiger jaren 
opgegraven door de Leidse archeoloog Remou-
champs. De afgelopen jaren geleden werd het 
terrein nogmaals onderzocht, waarbij een specta-
culaire ontdekking werd gedaan: een Vorstinnen-
graf uit de ijzertijd. Na afloop van de opgraving 
werd het grafveld gereconstrueerd en werd in het 
Museum voor Religieuze Kunst in Uden een 
speciale tentoonstelling voor het graf ingericht.  
 

Tijdens een mini-excursie op zaterdag 10 decem-
ber 2012 werden beide plaatsen bezocht. Het 
grafveld, vlakbij natuurcentrum Slabroek, gaf een 
rommelige indruk van het oorspronkelijke land-
schap, mede doordat er ook andere cultuurele-
menten aan toegevoegd zijn, zoals een landweer.  
 
Twee grote informatieborden (zie figuur) scheppen 
duidelijkheid over wat er te zien is. De speciale 
tentoonstelling in het museum was wel heel erg 
beperkt, mede door het feit dat er weinig vondsten 
gedaan zijn. Toch de moeite waard om er een 
middagje aan te besteden. 

 

Informatieborden bij het grafveld 
 
 
 
 
 
 

EINDHOVENSE ARCHEOLOGIE IN BEELD 
 
 
Op initiatief van de Stichting Eindhoven in Beeld is 
een eenvoudige tijdelijke tentoonstelling ingericht 
over de in Eindhoven uitgevoerde opgravingen. De 
tentoonstelling bestaat uit zo’n honderd foto’s van 
opgravingen en opgravingsterreinen (vroeger en 
nu), ook worden enkele tientallen vondsten ten-

toongesteld. De foto’s en vondsten zijn te zien in 
het EiB-Huys aan de Grote Berg nr. 9 in het 
centrum van Eindhoven (dicht bij het Archeo-
logisch Centrum Eindhoven) van 9 januari t/m 
donderdag 22 maart, maandag t/m vrijdag 13-16 
uur (gratis toegang). 
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DE KINDEREN MAKEN GESCHIEDENIS IN SCHIJF 
Werkgroep archeologie Schijf 
 
Na een start met een archeologische gastles bij de 
opgraving Zoeksestraat in juni 2009 groeit de 
interesse in de archeologie/geologie nog steeds. 
 
Ook voor het veldonderzoek in Schijf en omlig-
gende dorpen op zondagmorgen van 9.30 uur t/m 
11.30 uur is veel interesse. In een groep van circa 
2 tot 4 personen met uitleg van de vondst en als 
nodig is verdere begeleiding. Er zal in het vervolg 
voor het bijwonen van dit veldonderzoek een 
uitnodiging per email plaatsvinden.  
 

 
Bas Nobel geeft een Gastles in de archeologische 
opgraving juni 2009 te Schijf. 
 
De doelstelling van de Werkgroep Schijf is 
De plaatselijke historie en geschiedenis van vorige 
bewoning te achterhalen. En de oog en metaal-
detectorvondsten veilig te stellen. De plaatselijke 
archeologie/geologie naar ieder zo breed mogelijk 
uit te dragen, doelgericht informatie geven. Dit 
door een email te sturen naar ieder die hier 
interesse in heeft. 
 
Wat doet de werkgroep nog meer 
 Openstaan voor de ontwikkeling van de kin-

deren, educatie, bezoek aan musea wat al 
plaatsgevonden heeft in Oudenbosch 2010 en 
in Leiden 2011.  

 Aanbieden van een gastles, er zijn ook 
boeken/Cd-rom en informatie aanwezig die 
geleend mogen worden voor bijvoorbeeld een 
spreekbeurt. 

 Bezoek workshop van bijv. Vuursteenwerktuig, 
herkenning en scherven plakken. 

 Veldonderzoek – ook met metaaldetector, wat 
plaats vindt medio herfst t/m de lente. De 
vondst is voor de vinder/eigenaar. Alles wordt 
begeleid en genoteerd dat men weet wat waar 
is, voor bijv. bruikleen, expositie enz. 

 Mee-doen-rijden voor een studiedag of lezing, 
workshop of bezoek aan musea behoort ook te 
de mogelijkheden. 
 

 
Handen van Timo Dekkers en Rick de Weerd, 
workshop scherven in elkaar zetten in Leiden. 
 
Motto is niets moet, maar open staan voor de 
ontwikkeling van de kinderen en de plaatselijke 
archeologie/geologie historie breed te doen 
uitdragen voor iedereen. 
 
Voor verdere vragen of informatie kan men terecht 
bij: 
Toon Naenen toonnaenen@kpnplanet.nl 
Oud kerkpad 17 
4721 SB Schijf  
0165-341304 of 06-30332935 
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WAAR BEN JIJ MEE BEZIG... HET KNIPSELARCHIEF 
 
 
Jacques Govers is ons oudste lid, gildebroeder en 
trouwe verzamelaar van artikelen voor het knipsel-
archief. Hij is Eindhovenaar in hart en nieren. Ge-
boren op de Demer en opgegroeid in het centrum 
van Eindhoven waar zijn moeder een hoeden-
winkel had: damesmode M. Govers-Vos.  
Op verzoek van het bestuur van de lokale heem-
kundekring, één van de voorlopers van de AVKP, 
is Jacques archeologische nieuwsberichten gaan 
verzamelen. Uiteraard uit de krant, want internet 
bestond nog niet. De artikelen gaan over archeolo-
gische gebeurtenissen in de Kempen, Peelland en 
de gemeenten Eindhoven en Helmond. 
 
Hoe komt hij aan de artikelen?  
Jacques houdt de lokale kranten bij, zijn zus levert 
bewaart de Eindhovense editie van de krant voor 
hem en hij komt elke woensdag naar Eindhoven 
om op het stadhuis het Groot Eindhoven op te 
halen. 
 

Naast de vele krantenartikelen heeft 
Jacques in de afgelopen veertig jaar 
ook meer dan 4.000 anzichtkaarten 
over Eindhoven verzameld. Om deze 
collectie te bewaren voor de toe-
komst, schenkt hij ze aan het 
Regionaal Historisch Archief Eindho-
ven. Echter onder de voorwaarde dat 
de collectie bij elkaar blijft. Ook voor 
het St. Catharine Gilde Eindhoven-
Stad heeft hij jarenlang informatie 
verzameld. En ter gelegenheid van 
het 575 jarig bestaan heeft hij zelfs 

een draagschild aangeboden met een Konings-
haan. Zijn interesse in de stadshistorie en nieuwe 
informatie uit het bodem-archief is hiermee  aan-
getoond.  
 
Terug naar het knipselarchief, hoe kunnen we iets 
opzoeken?  
De artikelen staan in de kast op de AVKP-kamer. 
Ze zijn gesorteerd op regio of stad en daarna op  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

onderwerp. Het is de bedoeling dat de kopiën van 
de oorspronkelijke artikelen in de mappen worden 
opgeborgen. Hij is daar nu het laatste jaar mee 
bezig. Nu opgraven fysiek helaas niet meer 
mogelijk is, is het knipselarchief een aangename 
klus voor een geroutineerd verzamelaar. 
 
Heeft hij wel eens gedacht om de artikelen digitaal 
te archiveren?  
Nou, dat gaat hem technisch te ver. Het dig-
italiseren is mogelijk een vervolgactie voor een 
ander.  
 
En hoe is Jacques trouwens in contact gekomen 
met archeologie? 
Zijn liefde voor geschiedenis had hij al. Daarom 
ging hij tijdens de opgraving voor de Heuvelgalerie 
en van het kasteel  een kijkje nemen. Hij kwam in 
gesprek met Nico, die zei dat hij graag een foto 
wilde maken van opgraving vanaf een hoog 
gebouw. Daar kom Jacques hem daar bij helpen. 
Vanwege zijn functie bij ABN AMRO was hij in 
bezit van alle sleutels en nam Nico mee het dak op 
voor een prachtig uitzicht. Zo is het gekomen.  
 
Ellen van der Steen 
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK  
Periode november 2011 tot en met 7 januari 2012. 
 
 
Boeken 
Noord Brabants Historisch Jaarboek deel 28- 2011 
Aandacht voor Vier dorpen in het Brabantse zand 
door K Leenders een uitwerking van zijn lezing op 
de Reuverdagen in 2010 
Stichting Zuidelijk Historisch Contact 
Redactie: A. Bijsterveld ea.  
Eindredactie: K de Leeuw 
Tilburg 2011 
 
 
 
 

 
Geschiedenis van Brabant 
Van het hertogdom tot heden 
Register bij de Eerste druk. 
 
Tijdschriften 
In Brabant 
Tijdschrift voor Brabants Heem en erfgoed. 
Jaargang 2, nummer 6.   
Dit maal vooral over erfgoed en landschap. 
O.a. Het urnenveld van Slabroek, G van Eijk, Het 
Leenderbos en de Groote heide door M Horst e.a. 

 
 
 
 

VAN DE LEESTAFEL EN LEESPLANK  
 
 
De Bosatlas van de geschiedenis van 
Nederland. (wordt aangeschafd) 
 
Noordhoff Atlasproducties  
Groningen 2011 
 
In veertien hoofdstukken met meer dan 1500 
kaarten wordt de geschiedenis van Nederland op 
basis van bestaande bronnen en inzichten zo veel 
mogelijk (letterlijk) in kaart gebracht. De atlas geeft  

de “vaderlandse geschiedenis” een ruimtelijke di-
mensie. De opbouw is chronologisch van pre-
historie naar heden.  
Naast politieke, sociaal economische en religieuze 
thema’s komen ook historische cartografie, land-
schapsgeschiedenis en cultureel erfgoed aan bod. 
De zeggingskracht van kaarten groot door hun 
eenvoud en overzichtelijkheid. 
 
Carel van den Boom 

 
 
 
 
 

ARCHEOLOGIE VAN EEUWENOUD WATERBEHEER? 
 
 
Eind 2011 is verschenen het levenswerk van G. 
Baaijens: 'Stromend Landschap, vloeiweiden-
stelsels in Nederland'. Het onderwerp is het 
historisch graslandbeheer. Decennialang is hij 
met een aantal getrouwe gezellen actief in het 
promoten van herstel van door hem veronder-
stelde historische vloeiweidenstelsels in Hoog 
Nederland. Ook in Brabant.  
Dit boekwerk is leerzaam en nuttig voor de 
lezer die kritisch kan omgaan met aangereikt 
gereedschap voor ‘het lezen van het land-
schap’; nu met ook aandacht voor eventueel 

‘eeuwenoud waterbeheer van boerenweiland’. 
Dit had tot doel het vorstvrij houden, ontzuren 
en/of bemesten met warm en basenrijk water 
(kalk en andere mineralen). Restanten in het 
landschap zijn mogelijk in de vorm van wallen, 
bekkens, sprengen, flanksloten, kanaaltjes, 
opvangsloten, overlaten et cetera. Een systeem 
dat internationaal is aangetoond en voor 
Nederland goed onderbouwd voor Oost-
Nederland met landschapsrelicten en historisch 
archiefmateriaal, in ieder geval van 17de tot 
20ste eeuw.  
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Volgens de auteur zouden 
‘herkenbare bevloeiingsstelsels in 
natuurreservaten’ in Brabant be-
paald geen uitzondering zijn. Hier 
rijzen grote vragen. Elders gecon-
stateerde en veronderstelde feno-
menen lijken één-op-één van toe-
passing geacht op Brabant Kwel 
zal zeker ook in Brabant benut 
zijn. Onduidelijk is of dit meer is 
geweest dan zeer kleinschalig. 
Ook de behoefte is onduidelijk. 
Baaijens heeft geen of weinig oog 
voor regionale verschillen in 
ontwikkeling, geologie, morfologie, 
bodem en bestuurlijke verhou-
dingen. Goed onderbouwend archiefonderzoek 
en toponiemenonderzoek ontbreken.  
In de epiloog wordt er een koppeling gelegd 
met archeologie en het protocol beekdalen en 
de NoAA in het bijzonder. Een koppeling met 
historische geografie, en liever nog een werke-
lijk multidisciplinaire benadering, ligt evenwel 
meer voor de hand.  
 

De kansen die het herstellen en 
benutten van kwel voor water- en 
natuurdoeleinden bieden, zijn 
evident. In Brabant komt er van 
bronbeleid op dit moment erg wei-
nig terecht. Vloeiweiden zijn daar-
om zeer aan te bevelen als 
concept. Oók indien het bestaan 
daarvan historisch op bepaalde 
plaats niet onderbouwd kan 
worden. Maar indien het als 
historisch relict gepresenteerd 
wordt, mag en moet daaraan de 
eis van overtuigende onderbou-
wing, eventueel archeologisch, 
gesteld worden. Dan is het, op de 

juiste plaats vormgegeven, een inspirerend 
concept voor een hedendaagse kwaliteits-
impuls van de publieke ruimte cq. het land-
schap. Geschiedenis, inclusief de biografie van 
het landschap, moet immers geschreven blijven 
worden. Alleen daarom al aanbevolen voor de 
kritische lezer van literatuur en van landschap. 
 
Bart Beex 

 
 
 
 
 

DE 12 PROVINCIËN LEZINGEN 
 
 
Het Rijksmuseum van Oudhe-
den en Hazenberg Archeologie 
brengen vanaf januari 2012 de 
archeologie van de provincies 
samen in De 12 Provinciën 
Lezingen. Eens in de twee 
maanden staat het museum in 
het teken van de archeologie 
van een van de provincies. De 
lezingen op de vrijdagmiddag 
behandelen de meest uiteenlo-
pende onderwerpen van de 
archeologie: oude vondsten en 
actuele ontdekkingen, vraag-
stukken, archeologische par-
ken en regionale geschiedenis. 
De eerste reeks (2012–2013) 
geeft bovendien een compleet 
beeld van de archeologische 
infrastructuur van elke provin-
cie: de musea, de bedrijven, de 

amateurverenigingen en de 
archeologische bezienswaar-
digheden.  
 
Planning 2012* 
27 januari Noord-Brabant  
30 maart Gelderland  
25 mei Friesland  
28 september Zuid-Holland  
26 oktober Limburg  
30 november Drenthe 
*data onder voorbehoud 
 
Tijd: 15.00 – 17.00 uur 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Rapenburg 28, Leiden 
Kosten: € 5 per middag (incl. 
consumptie) 
Aanmelden kan via 
lezingen@rmo.nl 

 



 

13 

STEENTIJDDAG LEIDEN 
 
 
De Steentijddag, een jaarlijks terugkerend evene-
ment, wordt dit jaar gehouden op zaterdag 4 febru-
ari. Het is een initiatief van het Rijksmuseum van 
Oudheden en de Faculteit Archeologie van de Uni-
versiteit Leiden. De organisatie is in handen van 

de werkgroep Steentijddag. 
De Steentijddag is bedoeld voor iedereen die inte-
resse heeft in de archeologie van de Steentijd. Het 
dagprogramma bestaat uit lezingen over allerlei 
aspecten van de Steentijd-archeologie, van het 
Midden-Paleolithicum tot en met het Laat-Neo-
lithicum. Zeven lezingen vormen de hoofdmoot van 
het programma, maar de dag is zodanig ingedeeld 
dat er ook ruime gelegenheid is om elkaar vond-
sten te tonen, boeken te (ver)kopen en informatie 
uit te wisselen. Ook is er altijd een borrel tot 
besluit. 
 
De Steentijddag vindt plaats van 10 tot 17.30 uur 
op zaterdag 4 februari 2012. Lipsiusgebouw 
Universiteit Leiden, Cleveringaplaats 1, Leiden.  
Het programma en meer actuele informatie zie: 
www.rmo.nl/steentijddag 

 
 
 
 
 

TENTOONSTELLING DE OPSTAND DER BATAVEN IN MONTFORT 
 
 
Het waterschap Roer en Overmaas was in het 
najaar 2009 bezig met de herinrichting van de 
Vlootbeek in Montfort. Tijdens de archeologische 
begeleiding van de grondwerkzaamheden door 
Archeologisch Adviesbureau RAAP werd op vrij-
dag 23 oktober een klein zilveren muntje gevon-
den, onmiskenbaar een Romeinse denarius. Het 
was de eerste munt van een bijzondere muntschat 
uit de woelige tijden rond het jaar 69 na Christus. 
Uiteindelijk werden 71 Romeinse munten gevon-
den, 65 zilveren denarii en 6 gouden aurei. Eerder 
werd hierover bericht in AVKP actueel, nr. 36 van 
juli 2010. 
 
Voor belangstellenden goed nieuws. Het Roer-
streekmuseum in Sint-Odilienberg exposeert vanaf 
begin februari 2012 deze Romeinse muntschat uit 
Montfort. (Zie ook www.roerstreekmuseum.nl, red.) 
Gelijktijdig laat RAAP een bijzonder rijk geïllu-
streerd publieksboekje over deze bijzondere 
vondst verschijnen onder de titel Een Romeinse 
muntschat uit de tijd van de Bataafse Opstand: 
een bijzondere vondst in het dal van de Vlootbeek. 
Daarin aandacht voor de vondst, de omstandig-
heden, het verhaal over het wel en wee van een 

eerdere negentiende eeuwse muntvondst. Verder 
de historische context en niet in het minst, de wijze 
waarop de vondst beleefbaar is gemaakt door een 
selectie uit te vergroten en te plaatsen in 
monumentale maaskeien langs het Pieterpad ter 
hoogte van Montfort. 
 

 
Beeldhouwer Utens uit Echt tijdens plaatsing 

 
Bart Beex 
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VENLO VENNELO SABLONES 
 
 
Aan de bouw van winkelcentrum Maasboulevard in 
Venlo is archeologisch onderzoek vooraf gegaan. 
De resultaten hiervan zijn te zien in de tentoon-
stelling Venlo Vennelo Sablones - Twintig eeuwen 
wonen aan de Maas.  

 
In de tentoonstelling wordt een spoor door de tijd 
gevolgd. De bezoeker begint in de Romeinse 
nederzetting en wandelt ver-der en maakt zo 

kennis met het dorp Vennelo en de vestingstad 
Venlo. De tijdlijn eindigt in de Tweede Wereld-
oorlog en de jaren van de wederopbouw. De 
tentoonstelling is een ware belevenis. De muren 
die de stad eeuwenlang beschermden, bepalen de 
sfeer. Wie ze volgt, komt uit bij plekken waar met 
objecten, beeld en geluid verleden heden wordt. 
Onderweg wordt de bezoeker aangesproken door 
Venlonaren uit voorbije eeuwen: militairen en een 
bakker uit die Romeinse tijd, een smid uit de 
middeleeuwen, de beheerster van het mikwe, een 
waardin uit de achttiende eeuw en twee kinderen 
die wakker zijn geschrokken in het eerste uur van 
de Tweede Wereldoorlog. 
 
Centraal in de expositie staan de gerestaureerde, 
bijzondere vondsten van het archeologisch 
onderzoek op de plek van de Maasboulevard.  
Te zien tot 4 maart 2012, Limburgs Museum 
Venlo.  
 
Meer informatie: www.limburgsmuseum.nl  
 

 
 
 
 
 

RO-GROEP 
 
 
Uitspraak Raad van State Eersel 
Zoals we al eerder in deze ledenbrief hebben laten 
weten hebben we als afdeling (via onze Steun 
Stichting) een beroepsprocedure ingesteld bij de 
Raad van State over het bestemmingsplan Buiten-
gebied van de gemeente Eersel. We zijn bij dat 
beroep in het gelijk gesteld. Hoewel het nog een 
voorlopige uitspraak is ligt dat onderdeel wel vast. 
In de gemeente Eersel was, via een amendement 
tijdens de raadsvergadering, de vergunningvrije 
verstoringsdiepte voor gebieden met een archeolo-
gische waarden van 30 cm op 50 cm gebracht 
voor agrarische gebieden. Met als argument dat de 
agrarische gronden tot die diepte reeds verstoord 
zijn. Bekend is dat in die regio het grootste deel 
van de archeologische resten zich tussen de 30 en 
50 cm bevindt. Er zou dus ongezien veel verloren 
kunnen gaan. Volgens de uitspraak van de Raad 
van State had de gemeenteraad niet, zonder 
gericht onderzoek naar de mate van verstoring, de 

grens voor een vergunningsplicht op 50 cm mogen 
leggen (200908600/1/T1/R4, 18 november 2011). 
We zijn uiteraard blij met deze uitspraak maar 
onze zorgen zijn daarmee niet voorbij. Zoals in het 
stuk van Bart Beex, eerder in deze ledenbrief, te 
lezen is daarna een Erfgoedbeleid vastgesteld 
waarin toch weer 50 cm verstoring in agrarische 
gebieden vergunningvrij is. Hetzelfde gebeurt he-
laas in andere gemeenten. Tegen beleid is geen 
bezwaar of beroep mogelijk, dus ook niet bij dit 
erfgoedbeleid. De RO-groep beraadt zich over hoe 
hier verder mee om te gaan.  
 
Handhaving 
Als vrijwilliger/amateurarcheoloog zie je soms 
grondwerkzaamheden waarbij je je afvraagt of er 
wel voldoende rekening is gehouden met moge-
lijke archeologische waarden. Bijvoorbeeld het 
egaliseren van een bolle akker, het aanleggen van 
een drainagesysteem of van beregeningsinstallatie 
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in gebieden met een archeologische verwachting 
of het bouwen van stallen en kassen in een 
dergelijk gebied. In de bebouwde kom kan het 
gaan om graafwerkzaamheden waarbij je je 
afvraagt of daar wel een vergunning voor is of 
werkzaamheden in strijd met de voorwaarden in 
een omgevingsvergunning voor bouw- of sloop-
werkzaamheden.  
 
Wat kun je dan doen?  
Willem van den Bosch signaleerde dit probleem en 
dat is op 15 november 2011 besproken met Cees 
Uitbeijrse, toezichthouder voor ontgrondingen bij 
de SRE. Cees Uitbeijerse heeft uitgelegd waar je 
voor welke (vermoedelijke) overtreding moet zijn 
en wat toezichthouders kunnen doen. Voor 
toezicht op het handhaven van voorwaarden in 
vergunningen voor sloop, bouw en andere grond-
werkzaamheden is de gemeente (over andere 
overheid) die de vergunning verleent verantwoor-
delijk.  

Voor ontgrondingen groter dan 2.000 m2 en dieper 
dan 3 meter is als regel een vergunning nodig. Die 
vergunning wordt verleend door de provincie en de 
provincie moet er op toezien dat er geen ontgron-
dingen plaatvinden zonder toestemming en dat bij 
toestemming, dat ook volgens de voorwaarden in 
de vergunning gebeurt. 
De provincie Noord Brabant kent voor een aantal 
regio’s, waaronder Zuid Oost Brabant, een  ‘hand-
havingsteams Sterk in het buitengebied’. Dat is 
een samenwerkingsverband van provincie, ge-
meenten, waterschappen, beheerders van natuur-
gebieden, de regiopolitie en de Voedsel en Waren-
autoriteit. Dat team is 7 dagen per week, 24 uur 
bereikbaar voor alle soorten overtredingen, dus 
ook in zake archeologie en houden toezicht zowel 
namens gemeenten als de provincie. Het team is 
te bereiken via 0900 996 54 32.  
Een notitie met meer informatie over handhaven is 
te vinden op onze website. 

 
 
 
 
 

VAN HET BESTUUR  
 
 
AVKP als eigen rechtspersoon 
Vorige jaar zijn de statuten van de AWN gewijzigd 
en sindsdien is het mogelijk als afdeling ook zelf 
een rechtspersoon te worden. Het AVKP-bestuur 
stelt voor van deze mogelijkheid gebruik te gaan 
maken. De Stichting Steun AVKP wordt dan op-
geheven waardoor we dan niet langer met twee 
aparte geldstromen moeten werken. Andere voor-
delen van een eigen rechtspersoon zijn dat het 
onze status als ‘erkend goed doel’ (de ANBI-
status) hiermee beter waarborgen en dat we zelf 
gemakkelijker als belanghebbende kunnen optre-

den bij het sluiten van overeenkomsten en bij 
eventuele bezwaar- en beroepsprocedures. Zo 
bleek in het beroep bij de Raad van State inzake 
Eersel, veel uitleg nodig om de Stichting Steun als 
belanghebbende aangemerkt te krijgen. 
Het AVKP-bestuur is, aan de hand van het lan-
delijke model, de statuten voor ons als afdeling 
aan het opstellen. Op de jaarvergadering van 21 
maart wordt het voorstel om een eigen rechtsper-
soon te worden ter besluitvorming aan de leden 
voorgelegd.  

 


